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fa lumina indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceausescu la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii
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pentru minerii
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La înaltul forum al democrației muncitorești tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, preciza referindu-se la actualul cincinal 1986— 1990 : „Noul cincinal mar
chează trecerea Ia dezvol
tarea intensivă a indus
triei, a agriculturii și a 
celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale, reali
zarea linei noi calități a 
muncii și a vieții între
gului popor".Această idee care sintetizează perspectiva dezvoltării impetuoase a industriei românești, a economiei noastre socialiste este susținută de realizările obținute pînă acum și care pot fi concretizate în două cifre semnificative: la a 42-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, anti- . fascistă și antiimperialis- tă, producția industrială era de 111 ori mai mare

în 1986 față de 1944, iar producția agricolă de peste 4 ori. Aceste rezultate deosebite constituie cea mai trainică temelie pentru succesele viitoare, dar pentru a căror realizare este necesar, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala cuvîntare adoptată de cei 11 000 de reprezentanți ai clasei noastre muncitoare la Congres ca program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor : „In pri
mul rînd va trebui să 
acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru dezvoltarea 
bazei energetice și de ma
terii prime, în vederea a- 
sigurării condițiilor ne
cesare dezvoltării în bu
ne condiții a întregii ac
tivități". Or, în acest important domeniu al economiei noastre naționale — dezvoltarea bazei ener-

getice — sarcini deosebit de importante revin și colectivelor de muncă din Valea Jiului, -mai ales minerilor care trebuie să asigure industriei cărbunele energetic și pentru cocs și energețicienilor de lâ U.E. Paroșeni. Dotarea modernă, la nivelul tehnicii mondiale de vîrf creează premise certe îndeplinirii integrale a prevederilor de plan și a an- gajamentelor asumate de colectivele miniere în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii. Folosirea eficientă, a dotării tehnice este cea mai sigură cale de sporire a productivității muncii, a eficienței întregii activități economice, pentru că așa’ cum sublinia tova- rășul Nicolae Ceaușescu 
„Dezvoltarea intensivă

Cu oamenii, 
pentru oameniAm ascultat cu emoție strălucita cuvîntare a tovarășului Ceaușescu la deschiderea lucrărilor celui de-al III- lea Congres al oamenilor muncii. In mod deosebit mi-au reținut atenția tezele și orientările creatoare, contribuțiile originale în definirea locului și rolului organelor de conducere colectivă în sistemul democrației noastre socialiste, îndemnurile adresate tuturor colectivelor de muncă de a desfășura o activitate mai rodnică și eficientă ne mobilizează și pe noi, preparatorii de la Corcești, în vederea sporirii contribuției la înfăptuirea

tlaralambic STOENICA, 
șef ele echipă. Uzina de 
preparare a cărbunelui 

Corcești

adîncăNicolae

Buna organizare a activității 
premisa favorabila creșterii 

productivitățiiDialogul despre' înfăptuirea, la I.M..'Petrila, a programelor pentru creșterea productivității muncii ‘a- junge, în mod inevitabil și semnificativ, la activitatea brigăzii. lui Ștefan Alba, care obține permanent, randamente de 11 tone pe post deci aproape de două ori mai mari decît cele înregistrate, în medie, în a- batajele întreprinderii. Și credem că în experiența binecunoscutei brigăzi se află, concentrate, elementele susceptibile de a fi generalizate la scara întregii mine. .Semnificativ este faptul că în cursul investigej.- ției noastre pe această temă am întîlnit mereu sublinierea respectivă, acest apel permanent la necesitatea mai. bunei organizări a activității, ca premisă favorabilă creșterii productivității muncii. Cu alte cuvinte, deducem implicit, prin chiar accentuarea a-

munciicestei a f i pui crea colectivului mineresc de aici, în resursele sale, de a acționa în sensul creșterii randamentelor pe post. Problema esențiala este, însă, în ce fel?„In primul rîncl, prin mai buna organizare a activității de transport, primim un răspuns din partea inginerului Bujor Bogdan directorul minei. A- ceastă latură, deosebit de complexă, implică îmbunătățirea stării tehnice generale a lucrărilor minerești. Multe dintre ele — și este vorba de trasee vitale pentru, asigurarea funcționării optirire a capacităților de producție — au intrat în presionari, situație care a condus la sincope în evacuarea cărbunelui de la fronturile de lucru în aprovizionarea cu mate- 1
C. T. DIACONII

interdependențe, se 
r m ;i c.;i stă in

LA INSTITUTUL DE MINE

Se așteaptă debutul intr-un 
nou an de invățâmint superior

deschiderea nouMai sînt doar cîteva zile pînă la 
lui an de învățămînt, eveniment în vederea căruia în 
toate instituțiile școlare au avut loc pregătiri care . 
s-au încheiat sau se finalizează în această săptăinî- 
nă. Despre stadiul pregătirilor pentru noul an de în
vățămînt superior minier am vorbit cu prof, 
îng. Dumitru Fodor, rectorul Institutului 
din Petroșani.In perioada vacanței din această vară în institut s-ă desfășurat, o amplă acțiu

ne de pregătire corespunzătoare a bazei materiale pentru noul an de învățămînt. Odată cu începutul lunii septembrie au fost analizate, pe catedre de specialitate, în cele două facultăți și pe institut, sarcinile procesului instruc- tiv-educativ în anul șco
lar 1986—1987, stabilindu- se responsabilitățile cadrelor didactice. Amenajarea (cU la-, de trai și de studiu ale stu- s-au e- întreți- și pus

univ. dr. 
de mine

indicații

lorcelor 15 amfiteatre 1345 locuri), a celor .47 boratoare și atelierului micro-produeție, dotate aparatură și instalații cesare pregătirii studenților, este o acțiune de a- cum încheiată, toate spațiile de învățămînt fiind gata pentru noul an școlar. S-a urmărit permanent calitatea acestor lucrări de revizuire a bazei materia- _le pentru a asigura cele mai bune condiții începerii apropiatului an vățămînt care . va intr-o perioadă de intensă angajare a tu luror . oamenilor muncii pentru a în-

cune-

de în- debuta

făptui prețioaseleși orientări cuprinse în cuvin tarea tovarășului Nicolae . Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, forum al democrației. muncitorești revoluționare.
— In ce etapă de pregă

tire se află căminele 
cantinele studențești ?— In ansamblul preocupărilor pentru noul an de . învățămînt, un accent deosebit am pus . pe asigurarea unor condiții optime de

Și

denților. De aceeffi fectuat lucrări de 
nere, s-au revizuit la punct căminele și cantinele. Institutul de mine are 6 . cămine studențești, însumînd peste 10 000 mp, ' cu o capacitate de 2000 locuri. Și la cele două cantine studențești s-a lucrat cu exigență, acum elte fiind gata, ca de altfel șică- 'minele, să-și primească sludenții.

(Continuare în pag. a 2-a)
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De la cinci întreprinderi 
plus 570 tone de 

cărbune

La I.M. Paroșeni, 
trepriuaere cu un înalt 
grad de mecanizare a 
lucrărilor din subteran. 
Fotoreporterul 
prins, în 
aspect 
echipei 
montează 
ținere' a 
un complex 
CM A 5 H, de mare înăl
țime?, fabricat Ia I.U.M. 
Petroșani. Cu ajutorul 
acestui complex de sus
ținere mecanizată și a 
combinei de tăiere, se 
vor realiza în curînd 
noi recorduri de pro
ductivitate în cărbune. 
Foto: O. PĂRĂIANU
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Semnificatia unui
: ■>tiv este însă și faptul că au fost realizate prevede- . rile angajamentului asumat în întrecerea socialistă. „Meritul, pentru a- ceste realizări, ne spune tovarășul Petru Fusu, șe

Dar în același timp este și o obligație de a munci mereu mai bine, mai cu spor, pentru a ne men- ■ ține pe primul loc. Este o performanță pe care a- vem ambiția de a o menține".Este o ambiție muncitorească, un obiectiv pe ___ care harnicul colectiv al brigăzii îl urmărește pas de cu pas. In prima jumătate a acestui an, brigada s-a menținut pe primul loc în întrecere. Dai’ trebuie spus că, această performanță a hărniciei muncitorești a fost obținută. în condițiile creșterii necontenite a sarcinilor de plan. Deosebit de semnificativ în această ordine de idei este faptul că in 1986, colectivului

zile ale lunii septembrie au marcat pentru colectivul brigăzii nr. 4 Lupeni — Valea de Brazi, brigadă care aparține întreprinderii de an- i construcții și montaje miniere Petroșani, un eveniment deosebit: realizarea în cinstea celui de al III-lea Congres al oamenilor muncii a celui de al 10-lea biectiy de investiții mere peste sarcinile plan. Bilanțul . activității din primele opt luni ale anului este deosebit de semnificativ pentru harnicul colectiv al brigăzii. Planul valoric la lucrările de construcții și montaje a fost depășit cu peste nouă milioane lei. La toți indicatorii activității economico-financia- re s-a constatat un bilanț pozitiv.Deosebit de semnifica-.

, trepriză
ii
*
*I.1__________________ *

(Continuare în pag. a 2-a) '

cretarul organizației partid a brigăzii, revine întregului colectiv, care, în frunte cu comuniștii a dovedit, și dovedește, prin fapte de muncă, abnegație și răspundere muncitorească în înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor. In ultimii cinci ani, colectivul brigăzii noastre s-a situat an: de an pe primul loc întrecerea socialistă cadrul întreprinderii,cest loc fruntaș constituie o mîndrie colectivă. (Continuare în pag. a 2-a)T. SPĂTARU

In prima zi din cea de-a ; doua săptămînă a lunii septembrie, cinci din întreprind’ derile miniere ale C.M.V.J. : au raportat, depășirea pre- i liminarului. Este vorba de I.M. Lupeni, Bărbăteni, Ta- roșeni, Uricani și Aninoa- sa, care, împreună, au raportat o producție de 570 tone de cărbune peste sarcinile zilei. Cea mai însemnată producție suplimentară a fost realizată in abatajele minei Lupeni 390 tone de cărbune, Produc- ' ția suplimentară a fo.st ob- , ținută prin mai buna organizare a muncii pe schimburi și pe baza depășirii productivității muncii.Prin faptele lor de muncă, minerii îș.i. exprimă ho- tărîrea de a da țării cît mai mult cărbune, de a înfăptui exemplar sarcinile de plan și angajamentele;, a- 
sumate in întrecere.
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Răspundem prin fapte minunatelor 
condiții de muncă și viațăAm participat cu emoție și niîndrip patriotică, alături de cei peste 11 000 de delegați, la cel de-al III-lea Congres al oamenilor mun-. cil, forumul larg al democrației muncitorești, revoluționate, care, în unanimitate, în consens cu voința întregii națiuni, a reales în înalta funcție de președinte al. Consiliului Național al Oamenilor Muncii pe secretarul gene- ra; al. partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. întoarsă de Ia Congres, care a adoptat cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu acest prilej ca program de muncă și ac- - țiune al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor, trăiesc convingerea că, prin aplicarea în viață a orientărilor și cerințelor exprimate de secretarul general al partidului. România socialistă va străbate eu succes o nouă etapă pe

Cu oamenii,
(Urmare din pag. I) obiectivelor celui de-al XllI-lea Congres al partidului, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. încă din acest prim an al celui de-al optulea cincinal, colectivul uzinei noastre acționează 

cu toate forțele pentru creșterea continuă a cantităților de cărbune spălat și livrat siderurgiei. Sintem «■onștienți că exigențele și cerințele beneficiarilor noștri'sînt tot mai. mari și de aceea, așa cum ne indica tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,,și în cu- vîntarea la Congres, vom face totul pentru a asigura ritmicitate în furnizarea cărbunelui pentru cocs necesar economiei naționa
le Tot ceea ce. am realizat mai măreț in perioada ulti

(Urmare din pag. I) riale a locurilor de muncă. Pentru a elimina a- cest neajuns, am alcătuit un program ele remedieri la punctele de strangulare și, în scopul realizării lui. am înființat, de cu- rînd, două formații specializate, sub conducerea brigadierului Dipnisie JLaszlb, care, pînă la mijlocul Iu-. nii septembrie, vor fi «im-, p.etate ca efective și structură pe meserii, în așa fel incit să facă față volumului/ de lucrări pe care îl au de executat”.In același sens, al îmbunătățirii transportului: în subteran, converge, și finalizarea, în aceste zile, a puțului . .centru, care ajunge pînă lâ orizontul zero, cu efecte imediate și vizibile în aprovizionarea abatajelor din zona respectivă a minei, operațiunea nemaifăcîndu-se prin trei puțuri, ca pînă acum. Câștigul ește evident: se scurtează timpul în care personalul și materialele ajung la frontul de lucru, se e- 

.calea progresului și. civilizației. Și noi, muncitorii, inginerii si tehnicienii de la JPȘRUEEM Petroșani, întreprindere înființată la indicațiile. tovarășului Nicolae Ceaușescu, vom face totul pentru a contribui, prin activitatea noastră, la realizarea mobilizatoarelor sarcini ale Con* greșului al XllI-lea al partidului, sprijinind activitatea din minerit, domeniu important al. vieții economice. Realegerea, tovarășului N j e ol a e' Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii, al clasei, noastre muncitoare, pro-îi motorul neobosit .al ideilor de pace și înțelegere întrisi popoare, în fruntea Consiliului Național al Oamenilor Muncii Constituie garanția deplină a programelor de dezvoltare econo- micb-socială a. patriei, a creșterii necontenite a nivelului de trai al popor u-
pentru oamenimelor două decenii se datorează gândirii revoluționare, clarvăzătoare, neobositei și prodigioasei activități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. lată de ce, a- lături de întregul nostru ' /popor, am primit eu vie satisfaci, ie și bucurie vestea realegerii celui mai iubit fiu al poporului, Eroul între eroii neamului, conducătorul clarvăzător și revoluționar, tovarășulNicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Pentru noi, pentru clasa muncitoare, pentru întregul popor, a- ceasta reprezintă chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective ale înfloririi multilaterale a României, ale ridicării patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, ale propășirii și bunăstării națiunii noastre socialiste.

vită trasee lungi și gre
oaie.

Dialogul cu ing. Iosif 
Drumuș, inginer-.șef cu pro
ducția, subliniază alt as
pect al eforturi lor pen
tru optimizarea transpor
tului: este vorba de mo
dernizarea fluxului de

Buna organizare 
a activității

9benzi, acțiuni in plină desfășurare și care se va încheia la jumătatea lunii septembrie. Prin. îmbunătățirea sistemului de rigidizate a benzilor se va elimina riscul deversării cărbunelui, se va reduce numărul de curățiri ale benzilor -.într-un cuvînt se va micșora timpul de stagnare a fluxului, cu. efectele pozitive ce decurg din aceasta.Desigur, perfecționarea activității de./'transport — 

lui. Ne vor însoți mereu îndemnurile la .muncă și răspundere adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea lor în viață, răspunzînd prin fapte minunatelor condiții de muncă și viață ce ne-au fost create. Ne exprimăm totodată satisfacția și adeziunea deplină față de, noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca România să treacă, pînă la sfîrși tul acestui an, la reducerea cu 5 la sulă a armament "lor, efectivelor și cheltuielilor militare, care constituie dovada concretă. a voinței de a acționa pentru dezarmare și pace, ' corespunzător intereselor și aspirațiilor vitale a- le tuturor popoarelor, ale întregii omeniri. .
Maria KNEBEL, 

bobinatoare. IPSRUEEM 
Petroșani

Imagine cotidiană în întreaga Vale a Jiului. In 
Petrila, unde am realizat această imagine, construc
torii A.C.H. Petroșani, pregătesc terminarea noilor 
blocuri destinate locuitorilor.care îmbrățișează, firește, mult mai multe aspecte de- cît cele subliniate pînă a- iuiti — reprezintă doar o latură, e drept importantă, a programului de creștere a randamentelor pe

post, și, pe această bază, a 
ridicării producțic-i de câr-

bune din subteranul minei Petrila la nivelul sarcinilor de plan. Un alt „punct forte" al acestui program îl constituie, promovarea, în continuare, a tehnologiilor adecvate de exploatare a zăcămîntului — în speță extinderea tavanului de rezistență. Minerii petrileni s-au convins pe deplin de Utilitatea a- : cestuia. Un exemplu concludent îl constituie experiența recentă a. brigăzii conduse de Ion Buia. Mi

Dezvoltarea bazei energetica 
a tării - sarcină prioritară 
pentru minerii Văii Jiului

(Urmare din pag. I)

economiei românești, ri
dicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, 
creșterea productivității și 
eficienței se pot realiza 
numai pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii". Valea Jiului, în domeniul dezvoltării extracției cărbunelui, al preparării acestuia dispune de condiții optime avînd chiar în centrul bazinului uii institut de cercetare și proiectare pentru cărbune, care beneficiază de aportul unor cadre tehnice cu o înaltă calificare și o bogată experiență, ile un institut de învăță- îiiîrit superior minier, ale cărui cadre didactice participă nemijlocit la rezolvarea unor probleme ce

nerii care exploatau abatajul cameră 336 (sectorul III) și-au construit și lucrează, în prezent, sub tavan de rezistență. Efectul imediat: randamentele pe post au crescut de la 4,5 tone la 6,5 tone, datorită folosirii acestei .tehnolo- igii,' .i.eEste clar, drumul .spre mărirea productivității muncii la mina Petrila „trece" prin traseele de transport, iar el trebuie să fie... pavat cu tavan de rezistență. Sînt cele două pîr- ghii esențiale ale sporirii randamentelor, al căror... punct de sprijin nu poate fi decît apropierea de nivelul sarcinilor de plan. In urma măsurilor întreprinse pînă acum, așa cum arăta inginerul Iosif Drumuș, în luna septembrie se estimează o creștere a producției medii zilnice cu cel puțin 300 de tone de cărbune — și aceasta exclusiv. pe seama productivității muncii, pentru că, în perioada respectivă nu vor intra In exploatare noi capacități. 

se ivesc în procesul de producție, care își aduc contribuția la mai buna organizare a întregii activități economice, la îmbunătățirea tehnologiilor de lucru, la aplicarea u- nor noi metode de exploatare care să ducă la creșterea producției de cărbune.. Puternic mobilizați, de îndem nurile secretarului general, al partidului . și beneficiind de indicațiile și orientările formulate în magistrala c-uvîntare ros- ■ tită la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, minerii, preparatorii și energeticienii Văii Jiului nu vor precupeți nici un efort pe’ntru a a- sigura industriei noastre socialiste cărbunele și e- nergia necesară unei dezvoltări fără precedent.
Sub semnul urgențeiIn urmă cu mai bine de trei luni, la I.M. Bărbă- teni au început lucrările de reamenajare a silozului care preia producția de cărbune a sectorului III. Lucrările au început, dar nu sînt terminate, datorită lipsei unor confecții metalice. Colectivul sectorului III, întâmpină dificultăți din cauza silozului, iar în perspectiva apropiatei perioade reci a anului, dificultățile vor spori. Iată de ce, finalizarea construcției silozului este o lucrare sub’ semnul urgenței.

i Semnificația unui record
I (Urmare din pag. I) alte obiective. De Ia | ----- ■--------------------------- 166 000 lei pe om produc-! brigăzii îi revine sarcina tivitate cît realizam cude ă realiza un volum cinci ani în urmă, am de lucrări de construcții ajuns în prezent ia o pro- 
l și montaje în valoare de ductivitate medie de ? peste 148 milioane lei, a- 226 000 lei om. Iar forța 
j dică de trei ori mai mult noastră de execuție este ( decît se prevedea în pri- în continuă creștere. Pu- !’ mul an al cincinalului ternie mobilizat de întrecut. demnurile și sarcinile ce„Principala cale pe ca- izvorăsc din magistrala 
i re am reușit să sporim an cuvînțare rostită de to- 
I de an volumul realizărilor varășul Nicolae Ceaușescu 
l noastre și depășirea sar- la înalta tribună a Con- i cinilor de plan, ne-a spus greșului al III-lea al oa- 
J șirjg., Carol Ridzi, șeful menilor muncii, col’ecti- | brigăzii LUpeni—Valea de vul brigăzii noastre este 1 Brazi, este creșterea ferm hotărît să-și reali- ’ productivității muncii. In zeze și în viitor în mod | cincinalul trecut,, datori- exemplar sarcinile de 
4 tă grijii pe care a mani- plan și angajamentele". 
J festat-o tovarășul Nicolae La panoul de onoare al !, Ceaușescu, secretarul ge- acestui colectiv fruntaș fi- neral al partidului, pen- gurează an de an numele tru alocarea unor fon- șefilor de echipă loan duri sporite de investiții, Popa, Constantin Anofie, ,.i unitatea noastră a fost Iosif Borșodi, Toma Achi- J dotată cu mijloace teh- riloaiei, loan Mănărăzan, 1 nice moderne, cu utilaje Ilie Stiiică, al coordona- de mare productivitate lorilor de formații com- ; care au sporit considera- plexe Ioan Dascălu, loan6il puterea de execuție, Eșiu, Nicolae Belgun, •, a conferit posibilitatea Constantin Lal, Ervin realizării unor obiective Wiesenmayer, Manole Ra- moderne, de mare corn- du, Nicolae Dragoș, al plexitate tehnică, așa multor altora ale căror cum au fost puțul cu nume cu greu pot fi înși-1 schip (cu turnul cel mâi ruile. De fapt, la panoulînalt) din incinta I.M.’ LU- de onoare merită să fie) peni, instalația modernă trecut întregul colectivde dispecerizare și de al brigăzii Lupeni — Va- 1 telegrizumetrie și multe lea de Brazi.

Se așteaptă 
debutul într-un 

nou an de 
învățămînt 
superior

(Urmare din pag. I)

— In acest ansamblu al 
pregătirilor, așa cum pre
cizați mai înainte, nu poa
te lipsi aprovizionarea can
tinelor cu produsele toam
nei, Ce ne puteți spune în 
acest sens ?> — încă de. la începutul lunii septembrie a început .și acțiunea de aprovizionare care, de altfel, va continua. pînă acum s-au depozitat 75 tone de cartofi, 4 tone de castraveți, 4 tone de fasole verde, > tone de mazăre, fiind încheiate contracte cu unități din județele Teleorman, Vîlcea și Hunedoara pentru produse de sezon necesare cantinelor studențești. Avem convingerea că noul an de învățămînt superior minier, al 39-lea din existența Institutului de mine în Petroșani, va fi o etapă în care integrarea procesului insțructiv-educativ cu cercetarea, proiectarea și producția se va concretiza în- tr-o pregătire de calitate superioară a viitorilor specialiști în minerit.

MUNCA PATRIOTICA. Răspunzînd chemării organizației: t .T.C. de a sprijini activitatea din subteran,I al I.M. Loneâ au prestât, de-a lungul a cîteva r.l-. Zeci de ore de muncă pa- ’ triotică în sprijinul pro- ■ ducției, concretizate îh a- I provi2ionarea cu 30 căru- I cioate cu lemn de mină a l abatajelor. ((Gh. O.)

I
I
I
I

tinerii de la sectorul

EFICIENT ȘI CIVILI- Argeș — Rimnicu Vîlcea ZAT. Numai în luna august, prin desfășurarea u- nui comerț eficient și civilizat, lucrătorii comerciali de la I.C.S. Mixtă Vulcan au realizat vînzări peste sarcinile de plan în. valoare de 1,5 milioane lei.(M.B.)EXCURSIE. 20 de tineri zile, de la Preparația Coroești voi’ participa în zilele de 13—15 septembrie la o excursie pe traseul Vulcan — Geoagiu Băi — Alba lulia — Sibiu — Trans- făgără.șan — Curtea de

_____  .___i— DISC. „Busuioc stropit Tîrgu Jiu. Vor fi vizitate, cu apă" se intitulează dis- pbiective so.cial-economice, cui cu muzică populară in- _ terpretat de Sofia Popa și orchestrele conduse de E- ,mil Gavriș și George Van- cu, disc editat recent de „Elecțrecord" și care, poate fi găsit în standurile magazinelor specializate din Valea Jiului. (Al. H.)

.V MAVVVA V ț; out AWX-ȚViV, turistice și culturale. Excursia este organizată prin B.T.T. (Al. H.)
public interurban și două urbane, telefoane publice urbane la Alimentara___17 și la blocul 74. De asemenea, în orașul Petrila seSERI CULTURALE, Mîi- ne, sîmbătă.și duminică în cluburile sindicatelor din Vulcan, Petrila, Uricani, Loneâ se organizează ultimele seri culturale din a- ceastă vacanță, pentru tineretul școlar. Deci, înce- pînd cu ora 17, muzică, dans, voie bună, tinerețe, ființarea îniăceastă <A1- H.)

marea filmelor de la cinematograful „Cultural". Considerăm că, sprijinită de forurile locale și întreprinderea cinematografică județeană, conducerea insti- vor monta telefoane publi- tuției poate- soluționa problema, (A.T.)TELEFOANE. După
nr. J

Mai mulți zona centru- Lu-SUGESTIE.locuitori din _____ _lui vechi al orașului peni vin cu o sugestie: În- zonăa unui afișier cu progra

pariția în ziarul nostru a notei „Telefoane publice" la rubrica „Vă sugerăm", oficiul P.T.T.R. Petroșani a hotărît înființarea unor noi telefoane publice. Pînă la sfârșitul, lunii octombrie se vor monta Ia noul hotel wdin Petroșani un telefon

ce la magazinul general, Spitalul orășenesc și Alimentara nr. 26. Așa recepție I (V.S.)
Rubrică realizată de

V. STRĂUȚ ;

la da
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Secvențe economice
Calitatea

Zilele trecute, ile pe. fluxul de fabricație al întreprinderii de utilaj minier din Petroșani au fost expediate către beneficiarii externi ultimele u- tilaje din contractul încheiat cu partenerii de peste hotare pe trimestrul III al acestui an. Livrarea în avans a mașinilor respective se datorează ritmului intens la executarea comenzilor în toate atelierele, îndeosebi activității colectivului de muncă din cadrul M.A.P.După cum sublinia inginerul Gheorghe Berea, șeful serviciului producție al întreprinderi, o a- tenție deosebită se acordă calității utilajelor. Producția pentru export beneficiază de o organizare optimă a fabricației, prin fluxuri specializate, la care lucrează echipe formate din cei mai buni specialiști ai unității. Printr-un riguros control CTC, efectuat pe diversele faze ale execuției și

la recepția finală, se asigură o calitate ireproșabilă a tuturor subansamblelor, iar la standurile de probă sînt simulate condițiile de lucru reale, făcîn- du-se, în felul acesta,, o -verificare minuțioasă a tuturor parametrilor. de funcționare. O preocupare de prim ordin o reprezintă, de asemenea, respectarea întocmai a caietelor de sarcini, a cerințelor tehnice ale beneficiarului-De altfel, o confirmare a calității ridicate a a- cestui lot de produse — ca și al celor precedente — este dată și prin aprecierile făcute de specialiștii străini, reprezentanți ai partenerilor de peste hotare, care au făcut recepția utilajelor chiăr în întreprindere. In felul acesta, marca întreprinderii de utilaj hlinier din . petroșani își cîștigă un prestigiu tot mai mare pe piața externă a producției de profil. (S.B.)

Diversificarea 
serviciilor pentru 

populațieDe curînd, la parterul blocului 92 de pe strada Republicii s-a deschis o noUă unitate a cooperativei „Unirea" din Petroșani. Este vorba despre unitatea n r. 88 Tapițerie, care este o noutate în materie de prestări servicii, întrucît în. ultimii 15 ani, cooperativa nu a prestat astfel -de lucrări. După cum sîntem informați, unitatea execută reparații la fotolii, reca- miere, scaune,, canapele, studiouri. De asemenea, se schimbă arcuri și stofe, cu materialul clientului sau al cooperativei, precum și lucrări de capitonări la uși și birouri, pentru populație, dar și pentru întreprinderi și instituții. (B. Mircescu) I.U.M. Petroșani. Automatizarea — un proces complex în continuă extin
dere în această citadelă a construcțiilor de mașini miniere.

Foto: Al. TĂTAR

Prin reconditionări,
piese deAm mai semnalat, în cadrul acestei rubrici, bunele rezultate obținute de către colectivul de muncă de la Antrepriza de construcții căi ferate Petroșani în ce privește reducerea cheltuielilor materiale, prin folosirea u- nor tehnologii menite să contribuie la valorificarea unor resurse ieftine de materii prime locale (în special, agregate destinate fabricării betoanelor pentru turnarea prefabricatelor utilizate la construirea zidurilor de sprijin). O altă importantă sursă de economii o reprezintă și recondiționa- rea și repunerea în circuitul economic a piese-

schimblor și subansamblelor, antrepriza dispunînd de o puternică zestre tehnica, de utilaje de înalt randament. A fost amenajat un atelier central, care deservește brigăzile de producție și în care se e- xecută repararea unor repere importante de la buldozerele, macaralele, instalațiile de producere a agregatelor și betoanelor etc. In felul acesta, se asigură, pe lîngă economiile realizate, o mai mare promptitudine în depanarea utilajelor respective, prin punerea la dispoziție, operativ, a pieselor de schimb obținute prin recondiționarea celor folosite. (C.Ț.D.)

au nevoie de ajutor, nu de poveri, — ai copiilor rezul- nici tați din astfel de cămine, care nu se bazează pe sen- vemse să mă ceară de so- timente profunde, pe unitatea de interese. Dar, iată, concret, cum nesăbuința și pripeala soților aduce nefericirea copiilor........ ,. ....... -- ... „Subsemnata Sofica Ma-poarte, nici să vorbească". ria Cuilea, începe o altă Dragoste „la prima vede- re" ? Imposibil. Și totuși s-a încheiat căsătoria, fiecare soț aducînd drept zestre din căsătoriile precedente un copil (soțul), respectiv doi. copii (soția). Timp de doi ani, lucruri# au mers destul de bine, mărturisește Marcela P., apoi soțul nu mai dă bani în casă, se îmbată des, provoacă scandaluri, se pare că ș-a încurcat cu altă femeie. Acestea sînt de fapt consecințele înfiripării în pripă a unei căsnicii, fără tunci a mai venit la o prealabilă investiție cunoaștere și atașament a contribuit cu nimic pen- reciproc. Căsătoria, privită doar ca mal, nu nice, de strîmbepe umerii plăpînzi

„Acum trei ani. ne scrie Marcela P. din Lupeni, am cunoscut la părinții pe actualul meu soț, care ție. Cînd l-am văzut prima dată, nu am vrut să mă căsătoresc cu el, deoarece e mult rnai scund ca ' mine și nu știa nici șă se
scrisoare adresată redacției noastre, elevă în clasa a Vil-a (acum a VIII-a n.n.) la școala generală din comuna Berlești, județul Gorj, vin la dv. cu rugămintea de a mă ajuta, întrucît mama mea. pe me Cuilea Văsilica, lăsat, la bunicii mei, aveam șase luni și de

desedentă ne roagă să dăm urma mamei sale, care pare că trăiește în concubinaj, cu un cetățean din Petrila. In acest sens apelăm la sprijinul organelor de ordine pentru a o obliga pe Vasilica C. să-și a- chite îndatoririle de mamă, măcar pe ce# pecuniare. Intîmplarea, cu o ino-
rală aspră are darul să trezească, pe lîngă efectele — , ei dramatice pentru viața elevei din Bîrlești, nu numai compasiunea noastră ci și responsabilitatea o- piniei publice, care trebuie să condamne atitudinea părinților denaturați, să-i o- blige la îndeplinirea îndatoririlor stabilite prin lege, dacă „glasul sîngelui" este de ne la doi ani o dată și nu înăbușit de indiferență.

nuni-a cînd a-mi-
tru creșterea și întreține- un contract for- rea mea, deși primește alo-are temelii temei- cație de stat și pensie deaceea rosturile ei întreținere, respectiv 500se reazemă adesea de lei, de la tatăl meu",care Micuța noastră corespon-

o condamnabilă lipsă dragoste.Desigur, coeficientul reușită al unei căsnicii riază de la un cuplu latul, dar, întotdeauna, trăinicia ei depinde de „cupi

dededeva- al-

talul" de sentimente pe care e clădită, pe responsabilitatea fiecărui partener.Up soț... de profesie, Sanyi O., aflat în preajma celui de-al doilea divorț, adresează, ar fi vrut chiar în paginile ziarului, o scri- . soare deschisă celei de-a doua sa soție: „Din păcate, abia acum, cînd mî se pare că e prea tîrziu, răsfoind acest album (al amintirilor — n.n.), îmi dau seama cît de mult am greșit față de tine, față de Cos- min“... Va găsi oare înțelegere în cel de-al 12-lea ceas ? Timpul, da, el judecă, în cumpăna sa, viața oamenilor, fericirea se conjugă numai la ț prezentul continuu, timp SI conviețuirii înțelepte, al încrederii și prețuirii reciproce, al grijii și dragostei permanente față de copii, față de întreaga familie. Cînd trecutul este însă întinăt de gravele consecințe ale derogării de la aceste îndatoriri, fericirea, . împlinirea familiară devin... defective de viitor. .
Ion VULPE

Handbal, divizia B, tineret Oampionatul județean de fotbal (seniori)

EvoluțieUTILAJUL ȘTIINȚA PETROȘANI — CONSTRUCTORUL ARAD : 28- -27(14—10). Puțini iubitori ai sportului în „șapte", chiar din propria galerie, acordau șansa victoriei combinatei din Valea Jiului. Constructorul Arad reprezintă totuși o forță a handbalului românesc, echipa a căzut în sezonul trecut în eșalonul secimd, datorită unei conjucturi nefavorabile, dar are cele mai ■ multe' șanse de repromo- vare. In al doilea rînd meciul s-a disputat, datorită suspendării terenului propriu, la Tg. Jiu, unde galeria gorjană a „fraternizat" eu suporterii din Petroșani.începutul partidei a a- parținut arădenilor, care au condus pînă în min. 6; după egalare studenții au reușit o suită de cinci goluri consecutive, pînă la 15—9. Ținut om la om, 'Vasilache, golgeterul constructorilor a înscris, totuși de-a lungul partidei, zece goluri, în atac, profesorul loan Chira a Impus o tactică a- decvată, dată fiînd valoa
rea portarului Bobeică, s-a renunțat la aruncările de la distanță, în favoarea pă-

palpitanlă a trunderilor și angajărilor pe semicerc. După pauză, handicapul' a durat pînă în min. 40 (20—15), pentru ca zece minute mai tîrziu să survină, din nou, cgala- rea. In min. 55 constructorii au preluat conducerea prin Crivăț (25—24), fazele incandescente la ambele porți, bine controlate de cuplul de arbitri Jțl, Tănâ- sescu — I. Grigoriu (Pitești), s-au soldat cu câteva ratări incredibile, între care și o lovitură de pedeapsă, executată slab de Drăgan. Handbalistul combinatei își va repara însă greșeala, prin două goluri consecutive, care au parafat victoria la limită a e- cltipci sale. Au marcat:

scoruluiDrăgan (7), Groza (5), Bă-, lășescu și Cazan (eîte 4), Dicu și Gliga (eîte 3), Glie- c-iu (2) — pentru învingători, respectiv Vasilache (10), Robu (6), Crivăț (5) Voit.ihî (3), Măcinic (2) și Co.știug.Utilajul Știința, ai cărei jucători s-au evidențiat în bloc (inclusiv portarul Ciu- caș în creștere de formă), are joi, o nouă misiune dificilă la Reșița, urmînd ca, în ultima zi a. acestei șăp- tămîni, să evolueze, în cea de a patra etapă, tot la Tg. Jiu, de această dată în compania Metalului Cop- șa Mică.

PREPARATORUL PETRILA — MINERUL URI-. CANI 0—0. „Zidul" apărării oaspete n-a putut. fi străpuns, mai mult, portarul preparatorilor, Brîn- dușa, s-a opus inspirat Ia șuturile puternice expediate de Olaru și Lumperdean. Minerii-au păstrat inițiativa și în repriza secundă, așadar „remiza" a fost obținută după o mare luptă. Nereușitele strategice, implicit sterilitatea în atac, a, gazdelor se datorează și indisciplinei jucătorilor ' ...................................""II.. La lor Siminiciue și Gljib
Andrei APOSTOL

junidri: 0—2,
Vasile BELDIE

Campionatul municipal de șah prin corespondențăirig. Viorel Diaconu, strada Republicii nr. 99, sc. II, ap. 57, Petroșani, din cadrul Comisiei'municipale de șah.In cererile de înscriere se vor menționa: numele și prenumele, vîrsta, profesia și locul de i------ "dacă a mai jucat prin corespondență, iar, pentru jucătorii legitimați, asociația sportivă și categoria la

Comisia municipală de șah, în colaborare cu ziarul „Steagul roșu", organizează . campionatul municipal de șah prin corespondență! La acest, campionat" sînt invitați să ia parte toți amatorii de șah din Valea Jiului I Cererile de înscriere și taxa de participare, prin mandat poștal, se vor trimite pe adresa:

masă și prin corespondență. Concursul fiind coordonat de Comisia Centrală de Șah prin Corespondență, . din cadrul ‘ Federației Române de Șah, acordă . tegorii Ia șahul prin muncă, respondent». Cererileprimesc pînă in data de 20 octombrie, startul . Întrecerilor fiind la 1 noiembrie.
ca- co- se

REZULTATE TEHNICE: Preparatorul Petrila — Minerul Uricani 0—0, CER Petroșani — Rapid Si- meria Triaj 0—0, Minerul Certej — Paringul Lonea 4—0, Minerul Măgura Pui — Metalul Crișcior 2—4, Avîntul Hațeg — Utilajul Petroșani 2—1 AninoasaInox Hunedoara 2—1, Minerul Teliuc —torul Hunedoara 4—0.
, MinerulAUTO RMR 10—0, Voința ILF Ilia —Const ruc-

CLASAMENTUL1. Minerul Teliuc- 2 2 0 0 9— 0 42. Minerul Certej 2 2 0 0 10— 4 43. Avîntul Hațeg 2 2 0 0 5— 3 44. Minerul Aninoasa - 2 1 0 1 10— 1 25. Utilajul Petroșani 2 1 0 1 ■■ 7— 2 26 Metalul Crișcior '■2 ' 1 0 1 8— 8 27. Paringul Lonea 2 1 0 1 4— 4 28 Inox Huhedoara 2 1 0 1 2— 2 29-10. Minerul Uricani 2 0 2 0 1— 1 2< Rapid Simeria T. 2 0 2 0 1— 1 211. Voința CLF llia 2 1 0 I 4—5 212. Constructorul Hunedoara 2 1 0 1 4— 6 213. CFR Petroșani . 2 0 1 1 0— 4: 114, Preparatorul Petrila 2 0 l 1 0— 5 115. Minerul Măgura Pui 2 0 0 2 2—10 016. Auto R.M.R. 2 '0' 0 2 2---13 0ETAPA VIITOARE: Constructorul Hunedoara — Preparatorul Petrila,, Inox Hunedoara . — Minerul Te- liuC, Auto'R.M.R — Voința ILF Ilia, Utilajul Petroșani — Minerul Aninoasa, Metalul Crișcior — A- viutul Hațeg. Paringul Lonea — Măgura Minerul Pui, Rapid Simeria Triaj — Minerul Certej. Minerul Uricani — CFR Petroșani.
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Agenda energetica

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele

federal al Republicii Austria

Japonia și 
,,Războiul 
stelelor44

VIENA 9 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise președintelui federal al Republicii 'Austria, Kurt Waldheim, și doamnei'Elisabeta Waldheim un salut călduros, u- rări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul austriac prieten.Mulțumind, președintele

federal Kurt Waldheim a rugat să se transmită din partea sa și a doamnei E- lisabeth Waldheim președintelui N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare poporului român prieten.Schimbul de mesajefost prilejuit de primirea de către președintele fea

deral al Republicii Austria, Kurt Waldheim, a tovarășului Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii cialiste România, care făcut o vizită la Viena.Un schimb similar mesaje a avut loc cu lejul primirii prim prim-ministrului român de către cancelarul federal al Republicii Austria, Franz Vranitzky.

So-ade pri- vice-

Acțiuni în favoarea păcii 
împotriva războiului nuclearATENA 9 (Agerpres). La Salonic s-au deschis lucrările unui simpozion al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa — informează agenția France Presse. Participă reprezentanți din 30 de țări, între care și România.In cuvîntul inaugural, primul ministru elen, Andreas Păpandreu, a lansat un apel . la „reducerea drastică" a cheltuielilor militare pe plan mondial. Un pas pozitiv în această direcție '— a menționat ei — l-ar constitui acceptarea, de către cele două mari puteri, a unui „moratoriu bilateral" asupra experiențelor cu arme nucleare pe o perioadă de un an.'Totodată, premierul elen s-a pronunțat pentru intensificarea raporturilor de. cooperare economică -Est- Vest.’ ■'

: ’ ft • m :. PHENIAN 9 (Agerpres). . La Phenian s-au -încheiat lucrările Conferinței in- ,■ ternaționale pentru denu-■ ' clearizare și pace în Pe- -nirisula Coreeană,

re și a . armelor nucleare aflate pe teritoriul Coreii de sud. Documentul subliniază necesitatea interzicerii totale a armelor nucleare în Peninsula Coreea, a încetării manevrelor militare și a creșterii efectivelor de trupe — factor de sporire a tensiunii și de izbucnire a unui conflict , milita? a trecerii la măsuri de reducere a trupelor și armamentelor în Coreea. Se relevă, de a- semenea, necesitatea inițierii imediate de negocieri tripartite, de convorbiri între factorii, cu cea mai înal- ai Și. tă răspundere militară R.P.D Coreene, S.U.A.Coreii de sud, în scopul soluționării problemelor legate de instaurarea păcii în această parte a lumii.-7-

Reprimare brutalăPRETORIA 9 (Agerpres). Autoritățile rasiste de la Pretoria își continuă politica de reprimare brutală a mișcării populației de culoare împotriva apartheidului. Marți, trei africani, . care, în opinia organelor judiciare rasiste ar fi comis acte teroriste, au fost spînzurați în închisoarea din Pretoria.Opoziția a făcut zadarnic demersuri pe lîngă șeful regimului, Pieter Botha, de a le comuta pedeapsa.La rîndul său, Consiliul de Securitate al O.NsU. întrunit la cererea țărilor a-, fricane membre ale organizației mondiale, a adoptat un document prin care cerea autorităților R.S.A. să nu aplice pedeapsa capitală formulată împotriva ' patrioților africani.

TOKIO 9 (Agerpres). In pofida opoziției unor largi cercuri ale populației nipone, Japonia a anunțat, marți, oficial că a aprobat participarea firmelor nipone la programul american de cercetări militare „Inițiativa de Apărare Strategică" (SDI) cunoscut sub numele de „Războiul stelelor" — transmite agenția , Reuter.Pînă în prezent, progra-' mul SDI este sprijinit doar de Marea Britanic, R.F. Germania și Israel.
☆TOKIO 9 (Agerpres). Partidul Socialist din Japonia (PSJ) — principala , formațiune politică de o- poziție niponă — a dat marți publicității o declarație prin care critică ho- tărîrea guvernului de a sprijini programul american de cercetări militare „SDI" și se cere să se revină asupra deciziei. „Partidul nostru se opune totalmente programului SDI și cere retragerea imediată â hotărîrii" — subliniază declarația P.S.J. Șe atrage atenția că o asemenea participare ar echivala cu o încălcare fățișă a unei rezoluții a Dietei care se opune plasării de arme în spațiul cosmic, acțiune i- nevitabilă în cazul realizării programului SDI.'

WASHINGTON 9 (Agerpres). Bioenergia are un potențial suficient pentru a asigura necesitățile e- nergetice, atît ale țărilor în curs de dezvoltare, cît și ale țărilor industrializate, pentru a ameliora sănătatea publică și a proteja mediul înconjurător — se arată într-un studiu al Institutului pentru resursele mondiale din Washington, a cărui activitate de cercetare șe concentrează asupra problemelor ecologiei, resurselor și dezvoltării.Pentru mai mult de jumătate din populația globului, criza energiei nu s-a terminat — relatează agenția U.P.I. Pentru a- cești oameni, petrolul devine tot mai mult un lux inaccesibil. Biomasa -—■ lemnul, plantele și reziduurile vegetale, materiile organice, ca și deșeurile industriale — constituie sursa lor principală sau exclusivă de energie.Energia biomasei joaca un rol surprinzător de important: în țările industrializate, inclusiv în S.U.A., unde lemnul a- sigură 6 la sută din consumul de energie, mai mult decît centralele nucleare. In lumea a treia, peste 40 la sută din producția de energie provine din biomasa, lemnul, reprezentînd peste jumătate din biocqmbustibilii folosiți. In cazurile în care biomasa este folosită fără a fi regenerată, consecințele pot fi devas-

« tatoare, perpețuîndu-se și sporind sărăcia pe niăsu- • ra dispariției pădurilor și degradării solurilor, du- cînd la pierderea diversității biologice și la modificări climatice. Cheia viitorului bioenergei con-. stă în strategiile care in— : tegrează obiective , multiple, răspund necesităților umane și iau în considerare factorii eficienței energetice, protecției? e-: cologice, efectele asupra■ sănătății și cele economice. ' ?ftMANAGUA. 9 (Agerpres). Bumbacul, utilizat dintotdeauna pentru fibrele sale textile, are pentru prima dată o nouă întrebuințare în Nicaragua: aceea de combustibil pentru uz gospodăresc. Experți suedezi lucrează încă din 1982 la un proiect de utilizare a tulpinelor de bumbac ca o nouă sursă de energie. Acestea sînt prelucrate și transformate în bare care seamănă că cărbunele vegetal, putînd fi «însă ușor rupte pe măsura necesităților. Proiectul a fost realizat în departamentul Chinandega;' la 140 kilometri de Managua, regiune cu întinse plantații de bumbac. El se înscrie în cadrul eforturilor pe care Republica Nicaragua, țară neproducătoare de petrol, le face în vederea reducerii dependenței de importul de hidrocarburi.
întreprinderea minieră

n

Fapiu I 1]ZVIENA .9 (Agerpres). La Centrul O.N.U. din Viena. au început lucrările reuniunii grupului organizator în vederea pregătirii congresului mondial al forțe- nirisula Coreeană, la care lor păcii, consacrat mar- 
au luat parte 123 de dele- .carii Anului Internațional galii, din 78 de țări de. ■ pe toate continentele, între care și România. Rele- vîrid importanța acestui forum, agenția ACȚC subliniază că reuniunea a marcat un nou moment în întărirea luptei împotriva armelor nucleare, pentru pace și solidaritatea forțelor care se pronunță împo- tiiva răzbciului, pentru realizarea dezarmării.Pafticipahții au adoptat o declarație în care se exprimă sprijinul față, de cererea poporului coreean de retragere imediată a trupelor străine și de lichidare a bazelor milita-

al Păcii. Participanții, reprezentanți ai organizațiilor Obștești și ai mișicări- Ioj în favoarea . păcii din numeroase țări, vor dezbate aspectele politice și organizatorice aJe forumului internațional al reprezentanților opiniei publice, programat să se desfășoare în perioada 15—19 octombrie. Viitorul congres este chemat să contribuie la întărirea încrederii reciproce între state, la extinderea colaborării pe plan, internațional în interesul destinderii încordării în lume și opririi cursei periculoase a înarmărilor.

sfonnat în puternice uragane ce ....zone de peS.U.A. ' au afectat întinse coasta estică a
ft '?? ', ■?" «<«(Agerpres). UnPARIS 9elicopter militar’ francez s-a prăbușit luni în apropiere de Paris, din cauzeWASHINGTON? 9 (Ager- :? preș). O furtună : tropicală, denumită „Daniela", s-a piere ae r-aris, om cauzeabătut asupra unor insule încă neelucidate, s-a âriun- din Marea Caraibilor, iar țat în capitala franceză,specialiștii de^ la Centrul Trei dintre cele patru persoane aflate la bord și-au pierdut viața.
☆ROMA 9 (Agerpres). Poliția italiană a arestat la Milano cinci persoane asupra cărora s-ău găsit aproximativ 830 000 de dolari falsificați. Potrivit aprecierilor poliției, acestea fac parte dintr-o importantă rețea de falsificatori de bancnote, care „aprovizio-

din Marea Caraibilor, ' iar‘ țat în capitala

J»
sediul în orașul Uricani, Aleea Trandafirilor
nr. 6, încadrează direct sau prin'transfer, 

muncitori calificați în meseria de:
- fochist
încadrarea și retribuirea se face conform 

Legii 57/1974.

cu

meteorologic din Miami au avertizat că . este posibil ca aceasta să se transforme în uragan. Viteza vîntului a depășit, în zona afectai?!, 80 km pe oră, iar valurile provocate de furtună sînt cu circa 90 cm mai mari decât cele normale.„Daniela" este cea de-a patra furtună tropicală înregistrată în zonă de la 1 iunie, cînd a ‘început sezonul de uragane în Ca- ' raibi, care se va încheia „ , . -i i i •• t • nau cu dolari contrafacuțila sfârșitul lumi noiembrie.. bursele negre din Ita]i^ Primele două — „Bonnîe" precum și dintr-o șefie de și „Charley" — s-au tran- țări africane.
o majoraCu aproape două luni înainte de alegerile legislative parțiale din noiembrie, creșterea dramatică a deficitului comercial al Statelor Unite a accentuat preocupările Administrației în ceea ce privește atît evoluțiile economice, cît și cele politice, apreciază observatorii din Washington. Analiștii consideră că Partidul Democrat, ce încearcă, la aceste alegeri, să cîștige controlul în Senat (dominat de membri ai Partidului Republican, de guvernămînt — n.r.) și să-și sporească majoritatea pe care 6 are deja în Camera Reprezentanților, va face din problema deficitului comercial un ifnpor- , tant „cal de bătaie". La

rîndul lor, experții financiari avertizează ca, în po—. asemeneafida eforturilor întreprin- se pentru creșterea exporturilor și diminuarea importurilor americane, defi-
la 14 miliarde dolari, ultimele statistici demonstrează existența unoi mari deficite ale părții americane în schim-

DIN PRESA STRĂINĂ
(AGENȚIA REUTER)citul comercial al țării a continuat să crească, alte sute de mii de persoane ră- mînîpd fără lucru.In iulie, deficitul comercial al Statelor Unite, a înregistrat nivelul-record de 18 miliarde dolari, cu mult peste cel din luna precedentă, care se ridica

burile comerciale cu Japonia, Canada și țările membre ale Comunității Economice (vest-) Europene.Avînd în vedere rata din iulie, se estimează că Statele Unite vor suferi, ‘ în 1986, efectele unui deficit comercial masiv, de peste

200 miliarde dolari, substanțial sporit față de cel de anul trecut, el însuși un record: 148,5 miliarde dolariiPreședintele Comitetului Partidului democrat pentru alegerile legislative parțiale, Tony Coelho, a menționat, deja, într-o declarație, că aceste mari deficite co’merciale au afectat cele mai diverse ramuri ale economiei americane,. de la metalurgie pînă la agricultură. . Deficitul comercial al S.U.A, a devenit astăzi o problemă politică majoră, a subliniat el.

Mica publicitateIubitei noastre mamă și bunică Iancu Constanța — cu ocazia zilei de naștere îi dorim multă sănătate și „La rnulți ani!". Fiica și nepoții.Iubitului nostru soț, tată și bunic Balizs Carol din Uricarii — la împlinirea frumoasei vîrste de 50 ani și a pensionării îi dorim - din toată injma sănătate - și „La mulți ani !“. Soția și copiii. (8801)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Agavri- loaie Sergiu, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8803)

PIERDUT carnet de student pe numele Giurgiu Călin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8802)PIERDUT bonier 12446, “eliberat Mixtă Lupeni. nul. (8806)PIERDUT ., albastru, la.ttenul ;de 10,30 din gara Petroșani; în data de 22 august. Găsitorul este rugat a se adresa: Luca Dinu, strada T. Vla- dimirescu, bloc 36C, ap. 11, Petrila. (8805)...
ANUNȚURI DE FAMILIE

. seria l.C.S, declargeamantan,
de

■ II

SOȚIA Victoria, fiul Jan și fiica Jana anunță 
cu adîncă durere încetarea din viață a soțului 
tatălui

Si

DALIDIS CONSTANTIN

COLECTIVUL Băncii de Investiții Petroșani 
anunță cu adîncă tristețe dispariția fulgerătoare și 
prematură a bunului lor coleg

Ec. DALIDIS CONSTANTIN
Ultim omagiu celui dispărut. Sincere condo

leanțe familiei. (8808)

Tanța și Gicu, Elena și Costel amintesc celor 
care au cunoscut-o, că s-au scurs 6 săptămîni de 
Ia dispariția celei care a fost

MARCU LUIZA .
Lacrimi și flori pe mormîntul ei. (8804)
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